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IPO म्हणजे काय ? 
• एलआयसीची 100% मालकी असलेले सरकार आयपीओच्या माध्यमातून आपल्या हिसे्सदारीचा 5 टके्क हिस्सा 

उतरवणार आिे.  

• आयपीओमधून हमळणारे सवव उत्पन्न, जे हवक्रीसाठी ऑफरच्या स्वरूपात आिे आहण एकूण हकमान 60,000 कोटी 

रुपयाांपयंत अपेहित आिे, ते आहथवक वर्व 2022 साठी सरकारचे हनर्गंतवणगकीचे लक्ष्य पूणव करण्याच्या हदशेने जाईल. 

• एलआयसीची पूणव मालकी सरकारच्या मालकीची आिे. याची स्थापना १९५६ मधे्य झाली. भारताच्या हवमा व्यवसायात 

याचा सवावत मोठा वाटा आिे. 

What is an IPO? 

• िी अशी प्रहक्रया आिे ज्याद्वारे खाजर्ी मालकीची कां पनी, हकां वा LIC सारखी सरकारच्या मालकीची कां पनी, साववजहनक 

हकां वा नवीन र्गांतवणूकदाराांना शेअसव ऑफर करून हनधी उभारतात. 

• IPO नांतर, कां पनी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध िोते. स्टॉक एक्सचेंज िे शेअसव, स्टॉक्स आहण बााँड्स सारख्या 

हसक्यगररटीजच्या हवक्री आहण खरेदीसाठी एक सांघहटत बाजारपेठ आिे. 

• सूहचबद्ध कां पनी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफररांर् हकां वा FPO द्वारे भहवष्यात वाढ आहण हवस्तारासाठी शेअर भाांडवल 

उभारू शकते. 

• आयपीओ आणताना कां पनीला आपले ऑफर डॉक्यगमेंट माकेट रेग्यगलेटर हसक्यगररटीज अाँड एक्स्चेंज बोडव ऑफ 

इांहडयाकडे (सेबी) दाखल करावे लार्ते. 

• ऑफर डॉक्यगमेंटमधे्य कां पनी, हतचे प्रवतवक, हतचे प्रकल्प, आहथवक तपशील, पैसे उभे करण्याची वसू्त, इशू्यच्या अटी 

इत्यादी सवव सांबांहधत माहिती असते. 

• सेबी िी हसक्यगररटीज अाँड एक्स्चेंज बोडव ऑफ इांहडया कायदा, १९९२ मधील तरतगदी ांनगसार १९९२ मधे्य स्थापन झालेली 

एक वैधाहनक सांस्था आिे. 

काय आहे ऑफर फॉर सेल? (What is an Offer for Sale?) 

• ऑफर फॉर सेल पद्धतीनगसार, हसक्यगररटीज थेट लोकाांना हदल्या जात नािीत परांतग जारी स्टॉक ब्रोकसव सारख्या 

मध्यस्थाांद्वारे हवक्रीसाठी ऑफर केल्या जातात. 

• या प्रकरणात, एक कां पनी हसक्यगररटीज एन्ब्िॉक मान्य हकां मतीला ब्रोकसवना हवकते जे त्या बदल्यात, र्गांतवणूक 

करणार् या लोकाांना त्याांची पगनहववक्री करतात. 

DRHP काय आहे? 

• डर ाफ्ट रेड िेररांर् प्रॉसे्पक्टस (DRHP) िे कायदेशीर प्राथहमक दस्तऐवज आिे. िे IPO-बद्ध कां पनी आहण हतचे 

र्गांतवणूकदार आहण भार्धारक याांच्यातील एक मित्त्वाचा सांवाद दगवा म्हणून काम करते. 

IPO मधे्य ग ुंतवणूक करण्याची परवानगी कोणाला आहे? 

• पात्र सांस्थात्मक खरेदीदार Qualified Institutional Buyers (QIBs) िी र्गांतवणूकदाराांची एक शे्रणी आिे ज्यात 

परदेशी पोटवफोहलओ र्गांतवणूकदार (एफपीआय), म्यगच्यगअल फां ड, व्यावसाहयक बाँका, हवमा कां पन्या, पेन्ब्शन फां ड 

इत्यादी ांचा समावेश आिे. 

• QIB िे असे सांस्थात्मक र्गांतवणूकदार आिेत ज्याांच्याकडे सामान्यतः  कौशल्य आहण भाांडवली बाजारात मूल्यमापन 

आहण र्गांतवणूक करण्याची आहथवक िमता असल्याचे मानले जाते. 
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• इशू्यमधे्य 2 लाख रुपयाांपयंत र्गांतवणूक करणार्या सवव व्यक्ी ांना हकरकोळ र्गांतवणूकदार retail investors म्हणून 

वर्ीकृत केले जाते. 

• रु. 2 लाखाांपेिा जास्त र्गांतवणूक करणारे हकरकोळ र्गांतवणूकदार उच्च हनव्वळ मूल्याच्या व्यक्ी high net worth 

individuals म्हणून वर्ीकृत आिेत. 

कोणत्या कुं पन्या IPO घेऊन येऊ शकतात? 

• र्गांतवणगकदाराांना सांरिण देण्यासाठी सेबीने असे हनयम घालून हदले आिेत, ज्यात कां पन्याांनी हनधी उभारण्यासाठी 

जनतेसमोर जाण्यापूवी कािी हनकर्ाांची पूतवता करणे आवश्यक आिे. 

• इतर अटी ांव्यहतररक्, कां पनीकडे हकमान तीन कोटी रुपयाांची हनव्वळ मूतव मालमत्ता net tangible assets असणे 

आवश्यक आिे आहण मार्ील तीन पूणव वर्ांत प्रते्यकाची एकूण मालमत्ता 1 कोटी रुपये असणे आवश्यक आिे आहण 

त्याला त्वररत आधीच्या पाच वर्ांच्या कमीतकमी तीन वर्ांत हकमान सरासरी 15 कोटी रुपयाांचा करपूवव नफा 

minimum average pre-tax profit असणे आवश्यक आिे. 
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